
 

Nyhedsbrev TCM juni 2017 

Så blev det endelig sommer og jeg håber at alle har nydt det gode vejr i Kristi himmelfartsferien, med nogle 

gode cykelture. Vi er allerede midt i sæsonen og nyder godt af de lyse aftner og vores ture om tirsdagen 

kan være lidt længere. 

Vi har heldigvis fået en del nye medlemmer i år og det er rigtig dejligt at vi kan tiltrække medlemmer, ikke 

bare fra Tune, men også fra nabobyerne. Vi opfordrer, som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, alle til at cykle i 

vores klubtøj. Vi er ved at have solgt ud af vores lille lager og vil prøve om vi kan få en bestillling af sted 

hurtigst muligt. Har du endnu ikke TCM tøj opfordrer vi til at gå ind på www.danishbike.dk/tune  og bestille 

tøj inden den 9. juni. Klubben vil også købe ind, så vi har et lille lager. 

Vi er i den heldige situation at vi har fået kr. 5500 fra Aksel Madsens mindefond og det er vi meget 

taknemmelige over. Pengene vil bl.a. blive brugt på indkøb af tøj til lager, en lille smule værktøj, samt 

præmier til vore konkurrencer. 

A pro pos konkurrencer, så har vi gennemført enkeltstart på 7 km, og for første gang afprøvet vores 

handikapsystem. Vi har ladet os inspirere af golf, og har indført tidsbonus i forhold til hvilket hold man 

normalt kører på. Der var 16 startende ryttere og der blev virkelig gået til stålet, på trods af tvivlsomt vejr. 

Stillingen på de tre første pladser: 

Navn Hold Handikap 
 

Resulterende tid 

Jesper A 00:00:00 
 

00:11:18 

Per Andersen C 00:02:05 
 

00:11:33 

Martin A 00:00:00 
 

00:11:35 
 

    

          Vi har kørt torsdagstræning siden påske og vi vil gerne opfordre flere til at komme. Tilbagemeldingerne fra 

dem som har deltaget er gode. Det er helt anderledes end det som ellers foregår og kan vel nærmest 

sammenlignes med en times udendørs spinding. Det er primært konditionstræning og det er muligt for alle 

racercyklister at deltage. Træningen fortsætter indtil sommerferien hvorefter vi evaluerer forløbet. 

Nu jeg er i gang med at reklamere for træning ud over tirsdag, vil jeg også lige nævne at I skal huske der 

også er mulighed for motion, socialt samvær og naturoplevelser om søndagen. Der er en trofast skare, men 

vi vil gerne se endnu flere. Vi opfordrer til at man melder sig til via hjemmesiden og angiver hvor langt man 

ca. ønsker at køre. 

Søndag d. 18. juni er der klubtur Isefjorden rundt, måske  bedre kendt som ”De fire færger”. Pernille er 

turleder og står for vejvisning mv. Det er en tur på ca. 100 km, og som navnet antyder, skal man sejle med 

ffire førger. Prisen vil være kr. 128 til færgerne inkl. cykel.  Læs mere på www.4faerger.dk. Tilmelding sker 

på dette link 

Kender du nogen, der kører racer, og endnu ikke er medlem af TCM endnu, kan de blive det her. 

Hilsen bestyrelsen 

Vigtige datoer 

18. juni De 4 færger, på tur med Pernille 

http://www.danishbike.dk/tune
http://www.4faerger.dk/
https://beta.doodle.com/poll/wd5spgd93ybgw78u
http://tune-if.dk/afdelinger/cykel-motion/indhold/info/indmeldelse/

